Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projeto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 carateres (incluindo espaços); cada medida – 850 carateres (incluindo
espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola:Agrupamento de Eacolas de Oliveira do Bairro
Círculo: de Aveiro
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Ao longo dos tempos, as drogas têm sido um problema mundial que tem tirado a vida de
milhões de jovens, devastado muitas famílias e afetado a sociedade. Assim sendo, ninguém
pode descansar enquanto o ser humano for ameaçado no seu desenvolvimento , na sua
dignidade e na realização completa da sua personalidade, por este flagelo que são as drogas.
Infelizmente o uso de drogas por crianças e adolescentes tem vindo a aumentar. Por isso, é
necessário que este problema seja exposto claramente, para que os alunos se
consciencializem dos grandes malefícios do uso das drogas.

Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Criação de centros de reabilitação e orientação públicos, com técnicos especializados na
área das drogas, recebendo os jovens em sigilo. Subsídios a serem atribuídos de acordo com a
capacidade económica das famílias provenientes do poder ou da administração central.

2. Promover em cooperação com os centros de saúde locais, a nível nacional, e/ ou com o
GAA (gabinete de apoio ao aluno), a realização de palestras nas escolas, em tempos letivos
das áreas de apoio curriculares, sobre os perigos do consumo de drogas.

Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projeto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 carateres (incluindo espaços); cada medida – 850 carateres (incluindo
espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

3. Criação e divulgação de programas de “coping” que consistem em substituir o vício por um
comportamento saudável, como a prática de desporto. As Câmaras Municipais locais
deveriam ficar a cargo de organizar e divulgar estes programas de acordo com o grupo etário
de cada indivíduo, bem como, disponibilizar técnicos específicos para avaliar a situação dos
mesmos, proporcionando-lhes um vasto leque de atividades.

